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 .מפגשים 3 :נושאמשך ה

דרך רענון התכנים   כנית א.י.לבחיבור מחדש לת נושא זה עוסק :מטרת הנושא

ים והצגת הנושאים המרכזיים שנלמדו בשנה הקודמת, חזרה על כללי ההתנהגות בשיעור

 כנית בשנה הנוכחית. של הת
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 1 מפגשפתיחת שנה ב' | 

 למורה 

י א.י.ל ולחזור על מפגשת התלמידים להיא לחבר מחדש אים הראשונים מפגשמטרת שני ה

הראשון מתמקד בחזרה על קשר  מפגשהתכנים המרכזיים שנלמדו בשנת הלימודים הקודמת. ה

המשולש דרך מקרים אישיים של הילדים. חשוב לעודד את הילדים לשתף בחוויותיהם על מנת 

 לעורר מחדש את ההבנה ואת היישום של קשר המשולש. 

 

 (. 7נספח לשלוח להורים את מכתב יחידת פתיחה שנה ב' )יש הראשון,  מפגשטרם ה

 

 מפגשעזרים והכנה ל 

 איילי האיילתמונת : 1 נספח. 

  נוני הינשוף תמונת : 2נספח. 

 מקלות ארטיקים. 

 בריסטולים. 

 דבק, צבעיםמספריים ,. 

 

 מפגשמבנה ה 

 הוצאת מחברת א.י.ל. 

 קשר המשולש: פתיחת שנה ורענון מפגשהצגת נושא ה. 

  אייליהרפתקאות סיפור. 

 פעילות בנושא משולש א.י.ל. 

 פעילות יצירה. 

  הצגת מקרים דרך דמויות -המחזה. 

 סיכום. 

 
זוכרים מהו הקיצור  י א.י.ל.מפגשהשנה השנייה שלנו ב"שלום ילדים, היום אנו פותחים את 

 "של א.י.ל? אני יכול להצליח!

עזרו לנו להצליח. נלמד לשים לב כמו בשנה שעברה, גם השנה נלמד דרכים ושיטות שי"

לתחושות שלנו, נבין מה אנחנו מרגישים ואיך התחושות משפיעות על הלימודים ועל המשחק 

ים ולהיות יותר מפגשעם החברים. בנוסף, נרכוש כלים שיעזרו לנו לפתור בעיות, להתרכז ב

נשוחח, נשחק י א.י.ל יתקיימו אחת לשבוע ביום __ בשעה _____ ובמהלכם מפגשמאורגנים. 
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ם, גם בבית וגם בבילוי י א.י.ל יעזור לנו גם בשיעורים אחרימפגשונחווה חוויות. כל מה שנלמד ב

 עם חברים."

וגם השנה נפגוש את איילי והוא  האייל י.ל הכרנו את חברנו איילי.י אמפגששנה שעברה בב"

יץ ועכשיו הוא חוזר יעזור לנו ללמוד דברים חדשים. כמוכם, גם איילי יצא לחופשה במהלך הק

ללימודים. אני רוצה לספר לכם מה עבר על איילי בשנה שעברה ומה הוא עשה במהלך 

 החופשה."

 לקראת התרגש מאוד הוא השנה שהחלה לפני'. א כיתה את התחיל איילי שעברה בשנה 

 קצת גם הוא אבל. לכיתה החברים את ולהכיר המורה את לפגוש חיכה, הספר בבית הראשונים צעדיו

 . החדש במקום ירגיש כיצד חשש

 את יותר טוב הבין, המורה את יותר טוב להכיר למד הוא – חששותיו את קצת עוד הפיג שעבר יום כל

, טובים פחות גם והיו טובים ימים לו היו. חדשים לחברים לגשת כיצד ולמד, בשיעורים הנלמד החומר

 .תוהמשימו האתגרים עם להתמודד למד איילי לאט לאט אך

 !הגדול החופש ואיתו הקיץ הגיע לב שם שאיילי ובלי מהר חיש להם חלפו הימים

 היה לא – ובעיקר, החברים ועם המשפחה עם בשמש בילה הוא. הגדול בחופש כיף כך כל היה לאיילי

 עם באגם לשחק נהנה עדיין הוא, וללימודים למורה לפעמים שהתגעגע אף ועל! שיעורים להכין צריך

 .החברים

 .אליו ניגש איילי. בצד בשקט יושב הינשוף בנוני איילי הבחין, באגם כששיחק אחד םיו

 .שאל?" נוני, לבדך יושב אתה מדוע"

. ללימודים החזרה ואיתו מגיע הנעים הסתיו. "והמשיך נוני השיב," ונעלמים כמעט החמים הקיץ ימי"

 ."ומודאג עצוב אני ועכשיו איך שכחתי אבל מראש הספר לבית הילקוט את לארגן ניסיתי

 שבשנה נזכר הוא. דברים שוכח כשהוא לעתים עצוב מרגיש הוא גם. הינשוף נוני של ללבו הבין איילי

 יכול הוא שכעת כך, הילקוט לארגון שלבים מפורטים ובה כרטיסייה הכין הוא ל.י.א בשיעורי שעברה

 עברו הם ויחדיו נוני של לביתו הלכו ונוני איילי. הילקוט את לארגן איך להיזכר לנוני לעזור באמצעותה

 . מאורגן היה נוני של שהילקוט עד שלב אחר שלב

 לי הייתה ולא עצוב הרגשתי הילקוט את מארגנים איך כששכחתי: "לאיילי ואמר מאוד התרגש נוני

 לי בא ועכשיו השתפר שלי הרוח מצב, להיזכר הצלחתי לי כשעזרת. החברים עם להיות סבלנות

 ".ולשחק לאגם לחזור

 הרוח מצב, בקושי כשנתקלים. "אמר," המשולש הקשר זהו, הדברים בין קשר יש הרי. "חייך איילי

 גם, אותה ומקבלים מחבר עזרה כשמבקשים. החברים עם שלנו ההתנהגות על משפיע וזה משתנה

 יותר קרוב נהיה החברים עם הקשר וגם לטובה משתנה הרוח מצב גם, המשימה את לבצע קל יותר

 ."נעיםו
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 למורה 

  קריאת הסיפור בפני הילדים, יש לצייר את משולש א.י.ל על הלוח.לאחר 

 

 פעילות  

ילדים מייצרים משולש, כך שכל ילד מייצג  3ילדים אל קדמת הכיתה ולהגדיר שכל  6להזמין 

קודקוד מסוים )אפשר להדביק דף עם שם הקודקוד/תמונה על הבגד(. לאחר מכן, להזמין ילד 

שיתארו בהתאם לסיפור את הקודקוד שהם מייצגים: ויעבור בין הילדים  אייליוסף שייצג את נ

הרגש, ההתמודדות עם המשימה והיחס לחברים שהושפעו מהאירוע. יש להתייחס לאירוע 

 הראשון של השכחה ואיזו השפעה הוא יצר ולאירוע השני של ההצלחה ואיזו השפעה הוא יצר.

את הילדים ליזום קשר עם אחרים בזמן מצוקה, להסביר בדרך מנומסת ביחס לחברים יש לעודד 

ונעימה מה הם צריכים ואיך ניתן לעזור להם. חשוב להתייחס לכך שכאשר אנחנו פונים לבקשת 

. לפנות באופן שיהיה נעים לשני )טון דיבור, מילים 1כללים:  2עזרה, אנחנו צריכים להקפיד על 

 אופן ברור מה הקושי שלנו ומה הבקשה שלנו. . להסביר ב2( ומהמנומסות וכד

שאנחנו נתקלים בקושי ולא כ –"בשנה שעברה למדנו על הקשרים בין הקודקודים של המשולש  

להתמודד עם משימה )קודקוד למידה(, אנחנו לא מרוצים ומרגישים מצליחים 

עם המשימה  כעס/תסכול/בלבול )קודקוד מצב רוח( וזה משפיע גם על הדרך בה אנו מתמודדים

שפונים לחבר/מורה/בן משפחה בדרך (. כעם אחרים וגם על ההתנהגות שלנו )קודקוד יחסים

ואז טוב יותר  עם המשימה נעימה ויעילה, קרוב לוודאי שהוא ישמח לעזור לנו, נצליח להתמודד

 שמחה וגאווה על ההצלחה".  גם נרגיש רגשות חיוביים ונעימים כמו 

 

 פעילות  

ל רוצה לשתף את נוני הינשוף במקרה אישי שקרה לו בכיתה/בהפסקה/בחופש "איילי האיי

הגדול בו כל אחד מהקודקודים של המשולש השפיעו עליו. חשבו על מקרה שקרה לכם. חשבו 

 איך הרגשתם ואיך זה השפיע על דרך ההתמודדות עם המשימה ועל התנהגותכם עם החברים.

 באירוע אישי שלכן( )שתפו את הכיתהלמשל אירוע שקרה לי....

ציירו בו את המקרה האישי שלכם. לאחר מכן, ברת שלכם את משולש א.י.ל  וכתבו/ציירו במח

והדביקו אותן על מקל.  (2-ו 1נספח ) צבעו וגזרו את הדמויות של איילי האייל ונוני הינשוף

  "ייל מספר את המקרה לנוני הינשוף.המחיזו בעזרת הדמויות שהכנתן כיצד איילי הא

 

 למורה 

לפני שהילדים מבצעים את הפעילות, יש להדגים להם שלב אחר שלב את שלבי הפעילות דרך 

 האירוע האישי שלכן:
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 ציירו את המשולש על הלוח .1

 כתבו את המקרה האישי שלכן על קודקודי המשולש .2

 כיתה את המקרה דרך דמויות המחזהה המחיזו בפני .3

  ים ולהמחזת המקרים בפני הכיתה.להצגת התוצר מפגשלהקצות זמן בסוף היש 

 סיכום 

י א.י.ל ונזכרנו בקשר המשולש. מי רוצה לחזור פעם מפגש"היום התחלנו את השנה השנייה של 

 נוספת ולהזכיר מהם שלושת קודקודי המשולש?

ת המצופים ניזכר בכללי ההתנהגו ,אייליים הבאים נקרא ביחד עוד על חוויותיו של מפגשב

 י א.י.ל בכיתה א".מפגשן את הכלים החשובים שרכשנו במהלך נרענים ומפגשמאיתנו ב
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 2 מפגשפתיחת שנה ב' | 

 למורה 

 י א.י.ל. מפגשזה היא לרענן ולהטמיע מחדש את כללי ההתנהגות ב מפגשמטרת 

 

 מפגשעזרים והכנה ל 

 דף עבודה 'שומרים על הכללים'3 נספח :. 

  ידכף  נתותמ: 4נספח. 

 םצבעי. 

 

 מפגשמבנה ה 

 הוצאת מחברת א.י.ל. 

 י א.י.למפגש: הכללים במפגשהצגת נושא ה. 

 דיון בנושא כללים. 

 פעילות בנושא כללים. 

 סיכום. 

 

י א.י.ל. מי יכול להזכיר לנו מהם מפגש"היום נרענן את הזיכרון בכללים שיעזרו לנו להצליח ב

 כללים? מדוע חשוב שנשמור על הכללים?

בסיפור/מקרה בו לא שמרו על הכללים? כיצד אי שמירת הכללים מישהו רוצה לשתף 

 הפריעה/פגעה?

י א.י.ל אנו רוצים ליצור אווירה טובה ומקבלת בכיתה, שיהיה לנו נעים ביחד ושנרגיש מפגשב

בנוח לשתף בחוויות וברגשות. בשביל זה אנחנו צריכים כללים שיאפשרו לנו לדעת מהי 

ים. בשנה שעברה למדנו את מפגשצליח ולעבוד ביחד בההתנהגות המצופה מאיתנו כדי לה

הכללים והשתדלנו לשמור עליהם במהלך שנת הלימודים. בואו נחשוב ביחד על המקרים הבאים 

 ים."מפגשיזכר איך עלינו להתנהג בודרכם נ

 

 למורה 

יש לחלק לילדים את דפי  לרענן את הכללים דרך תרגול מצבים עם הילדים. היאפעילות המטרת 

צריך (, לקרוא ביחד איתם כל מצב ולשאול אותם איך הם חושבים ש3נספח העבודה )
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בדף העבודה, האפשרויות להתנהגות מוצגות  –שתי האפשרויות. שימו לב  להתנהג תוך הצגת

בתום הצגת  סבר למהי ההתנהגות האפשרית המוצגת בדף.לדים רק דרך איור וצריך תיווך והלי

, לבקש מהילדים להקיף בדף את האיור מהי ההתנהגות הרצויה ש לסכםהאפשרויות והדיון בהן, י

 .בפני הכיתה לסכם אותוו המייצג את הכלל

 פעילות  

אני גם : בלה הסנאית משתפת את הכיתה איך היא מרגישה.  אני רוצה להגיד בקול רם ש1מקרה 

 מה אעשה? !רוצה לספר

 לדברכדי לסמן למורה שאני רוצה אתפרץ וארים את היד  -

 ורק אז ארים את הידאת דבריה אתאפק ואחכה בסבלנות שבלה תסיים  -

 

"כאשר אחד התלמידים מדבר נכבד אותו ונקשיב לו. בזמן שהוא מדבר נקפיד לא הסבר: 

 לדבר, לא להתפרץ וכמובן שלא נפריע לו. נזכור שהמוח הוא המפקד, נעצור ונחכה. 

 הכלל: הקשבה לאחר." 

 

וצה, נוני הינשוף שיתף בסיפור אישי. בזמן ההפסקה החברים ביקשו : בפעילות בקב2מקרה 

 שאספר להם מה היה. מה אעשה?

 .ואת סיפורו האישי של נוני הינשוףאספר לילדים  מה היה בפעילות -

 אספר לילדים רק מה היה בפעילות ולא אוסיף פרטים על הסיפורים האישיים.-

 

, חשוב שנשמור על מפגשאו בעקבות ה מפגשם ילד מספר משהו אישי בזמן ה"אהסבר: 

 הכלל: שמירה על פרטיות".. הפרטיות שלו ולא נספר לחברים אחרים

: בפעילות בכיתה הכנתי יצירה וכשסיימתי לא אהבתי את מה שיצא. הרגשתי כועס ועצוב 3מקרה 

 ולא רציתי לנסות שוב.  מה אעשה?

 תגיע ההפסקה.אזרוק את הצבעים ואת היצירות על הרצפה ואחכה ש -

חכה בסבלנות ז אנסה שוב או אאספור עד עשר ואנשום עמוק. אסדר את השולחן שלי וא -

 שהפעילות תסתיים.

 

ים נכין יצירות ונתלה בכיתה, חשוב שכולנו נשמור על הכיתה נקייה ועל מפגשבמהלך ה"הסבר: 

: שמירה  על . הכללהציוד של הכיתה והתוצרים שלנו כדי שתהיה לנו אוירה נעימה בכיתה

 הציוד שלי ועל הציוד של הכיתה." 
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המקרים עליהם דיברנו הזכירו לנו איך מצופה מאיתנו להתנהג במהלך " סיכום הפעילות:

 י א.י.ל והזכירו לנו שלושה כללים חשובים:מפגש

 הקשבה לאחר .1

 שמירה על הפרטיות .2

 שמירה  על הציוד שלי ועל הציוד של הכיתה  .3

 ים שנשמור עליהם במהלך השנה:יש עוד שני כללים חשוב

 כבוד הדדי של התלמידים והמורים .1

י א.י.ל ובכלל, נכבד את האחר בכך שלא מפגשחשוב לתת כבוד למורים ולתלמידים. ב הסבר:

 נקלל, לא נרביץ, לא נעשה פרצופים ולא נזלזל באף אחד.

 שמירה על הגוף שלי וגופם של האחרים .2

וף שלו ושל אחרים, הכוונה היא לשמור שלא נפגע או כל ילד ואדם צריך לשמור על הג הסבר:

בעיקר במהלך  ,פגע אחרים. לפני שאנחנו נוגעים בילד אחר, גם אם הוא חבר, נשאל את רשותוינ

 י א.י.ל כאשר יש פעילויות משותפות."מפגש

 למורה 

 ת כף היד. ונשל תמ 4נספח   וחלקי לילדים אתכתבי את חמשת הכללים על הלוח 

ברה, כתבנו את הכללים על כף היד והתחייבנו לשמור עליהם במהלך השנה. אנא "שנה שע

הדביקו את כף היד מהשנה שעברה במחברת א.י.ל החדשה של שנה זו. העתיקו את הכללים אל 

המחברת וחתמו את שמכם בתוך כף היד כהתחייבות לשמור על הכללים גם במהלך השנה 

 ה את הכללים בפינת א.י.ל."שנה נתלהזאת. בדומה לשנה שעברה, גם ה

 להכין כף יד גדולה, לרשום בה את חמשת הכללים ולתלות בפינת א.י.ל. רצוי

 סיכום

ים האחרונים נזכרנו במהו משולש א.י.ל וחזרנו על הכללים שעליהם חשוב לשמור מפגש"ב

ר לנו ם לעזוהבא ניזכר בכלים שלמדנו שנה שעברה ונבין ביחד כיצד הם יכולי מפגשים. במפגשב

 גם במהלך השנה הזאת."
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 3 מפגשפתיחת שנה ב' | 

 למורה 

י א.י.ל בשנה מפגשהשלישי מתמקד בחזרה על הנושאים והכלים שנלמדו במהלך  מפגשה

 הקודמת. 

 מפגשעזרים והכנה ל 

 כנית א.י.להכלים שנלמדו בשנה א' של ת :5  נספח . 

 דבק, צבעיםמספריים , 

 /קופסאות דגניםבריסטולים 

 

 מפגשמבנה ה 

 הוצאת מחברת א.י.ל. 

 חזרה על נושאי א.י.למפגשנושא ה :. 

 ליהרפתקאות איי  סיפור. 

 פעילות כלים ושיטות. 

 פעילות יצירת ארגז כלים. 

 סיכום. 

 

 מפגשא.י.ל, אנא הוציאו את המחברת והניחו אותה בצד השולחן. ב מפגש"שלום ילדים, אנחנו ב

י א.י.ל מפגשזכר בכלים ובשיטות שרכשנו במהלך ני מפגשהקודם נזכרנו בקשר המשולש, ה

הקודם איילי עזר לנוני הינשוף לארגן את הילקוט לקראת  מפגשבכיתה א'. זוכרים שב

 לאחר שנפרד מנוני והלך לביתו." יהלימודים? היום נמשיך ונקרא מה קרה לאייל

 

 טובה תחושה עם ולבית צעד הוא הילקוט את לארגן הינשוף לנוני עזר האייל שאיילי אחרי  

 עומדת הלימודים ששנת כיף איזה: 'חשב הוא בדרכו. לחבר העזרה בזכות שנוצרה תחושה, בלב

 האם? השנה יהיה מה אבל. הילדים ואת המורות את שוב לפגוש רוח בקוצר מחכה אני! להתחיל

 ריםהאתג עם להתמודד אצליח לא אם יקרה ומה? שונים מקצועות אלמד האם? חדשות מורות אכיר

 ?' החדשים

. עימה להתמודד לו יסייע שמישהו רצה והוא, נעימה לא הייתה ההרגשה. ללבו להתגנב החל חשש

 .בתחושותיו הוריו את איילי שיתף, הביתה כשהגיע
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 בטוחים אנחנו. כעת לרשותך עומדים והם, "אמרו הם," ושיטות כלים המון רכשת שעברה בשנה"

 ".להצלחה כלים זארג כבר לך יש כי, השנה גם שתצליח

 ?" ומסמרים פטיש עם ארגז לי יש? מתכוונים אתם למה. "ומופתע מבולבל איילי שאל?" כלים ארגז"

 כלים שארגז כמו. ובשיטות בכלים מלא ארגז, במינו מיוחד ארגז יש לך. "ואבא אימא ענו," לא, לא"

 לבנות לך יעזרו שלך ארגזב והשיטות הכלים כך, חדשים דברים לבנות לנו מסייע ומסמרים פטיש ובו

 את ולשפר חברים עם לשחק, ללימודים להתארגן לך שעזרו ושיטות כלים למדת' א בכיתה. הצלחה

 ?" הילקוט לארגון השלבים את שעברה בשנה שלמדת, למשל, זוכר אתה. הרוח מצב

 על עבודה דרך שלו הילקוט את לארגן הינשוף לנוני עזרתי קודם ממש. "בהתרגשות איילי אמר!" כן"

 ."השלבים פי

 שעברה בשנה שלמדת שיטה היא שלבים פי על העבודה. טובה דוגמה זוהי. "השיבו!" הכבוד כל"

 ".השנה גם לרשותך ושעומד שצברת הכלים מארגז חלק מהווה והיא

 בכל יחד שייזכרו כולם את כינס הוא. הטובות בבשורות החברים את לשתף ורצה מאוד התרגש איילי

 '.א בכיתה ל.י.א בפעילויות שרכשו טותוהשי הכלים

 

 פעילות  

כל  י א.י.ל.מפגשמדנו בשנה שעברה ב"בואו נעזור לאיילי וחבריו להיזכר בכלים ובשיטות של

אחד מהחברים של איילי שאל שאלה על הנושאים והכלים של השנה שעברה ואתם צריכים 

 ".ב על הלוחלעזור להם למצוא את התשובה מבין כל הכלים והשיטות שאכתו

 למורה 

והתארגנות  , תקשורת בינאישיתיכוב תגובהעמשולש א.י.ל, הנושאים שנלמדו בשנה שעברה הם 

 ללמידה.

  יש לצייר/לרשום ארגז כלים במרכז הלוח. בצד יש לרשום מחסן מילים של הכלים שנלמדו:

ת כרטיסיי צה,שלט קשר עין, שלבים בכניסה לקבו מרור עצור, טבלת רגשונים,תהמוח המפקד, 

 הכנת שיעורי בית.כרטיסיית סיום יום, ארגון קלמר, ארגון ילקוט, כרטיסיית התארגנות בוקר, 

לציין שהכלי הראשון בו נזכרנו הוא "ארגון הילקוט" ולכן אפשר כבר להכניס אותו לארגז הכלים. 

ל את מחקו את הכלי מתוך מחסן המילים ורשמו אותו בארגז הכלים. לאחר מכן, יש לשאו

הילדים את השאלות הבאות ולאחר שהם מעלים את התשובה הנכונה למחוק את הכלי מתוך 

 מחסן המילים ולכתוב אותו בתוך הארגז.

 השאלות:

 .המוח המפקדאיזה מחלקי הגוף שולט על ההתנהגות שלנו? תשובה:  .1

כעס/אכזבה/בלבול קשה לנו לשלוט בעצמנו ואנו עלולים להפר את כשאנו מרגישים  .2

אילו מהכלים יכולים לעזור לנו במצבים האלה? התשובה: באחרים.  גועלים ולפהכל

 תמרור עצור.
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במה אנו יכולים להיעזר? התשובה:  ,םכשאנו מבולבלים ולא בטוחים איך אנחנו מרגישי .3

 טבלת רגשונים.

 קשר עין.ניצור  את הרגשות של האחר? תשובה: טוב יותר לזהות ולהבין מה נעשה כדי .4

, במה אנו יכולים להיעזר? וצריכים להתכונן לשיעור לכיתה ים בבוקרכשאנו מגיע .5

 כרטיסיית התארגנות בוקר. התשובה: 

כשאנו רוצים להצטרף לקבוצת ילדים שהתחילו לשחק ואנו מתביישים, במה אנו יכולים  .6

 להיעזר? תשובה: כרטיסיית שלבים בכניסה לקבוצה.

 .כרטיסיית סיום יוםות? התשובה: בסוף יום הלימודים, איך יודעים מה צריך לעש .7

לא מצאתי את העפרון בקלמר ובזמן שחיפשתי לא הקשבתי למורה בשיעור. במה אנו  .8

 .ארגון קלמרתשובה:  יכולים להיעזר כדי שזה לא יקרה שוב?

כרטיסיית הכנת ן את שיעורי הבית, ממה מתחילים? תשובה: הגעתי הביתה וצריך להכי .9

 שיעורי בית.

 

 פעילות  

חר שנזכרנו בשמות של הכלים והשיטות, נכין את ארגז הכלים האישי שלנו ונשים בתוכו "לא

 לרשותינו ויעזרו לנו במהלך השנה."את הכלים והשיטות שיעמדו 

 יצירת ארגז כלים אישי:

 כלים מקופסת דגנים או בריסטוליםצרו ארגז  -

  5מנספח צבעו וגזרו את הכלים  -

 ם את הכלי בו השתמשתם הכי הרבהבצבע האהוב עליכסמנו בטוש זוהר/ -

האם יש כלים נוספים שאתם רוצים לצרף לארגז? רשמו על תמונת כלי העבודה מהו הכלי הנוסף 

 ."והדביקו גם אותו מסביב לארגז

 סיכום 

נזכרנו בכלים החשובים שרכשנו בשנה שעברה ושמנו אותם בארגז הכלים. איזה כלים  מפגש"ה

 ים לשמש אותנו? שמנו בארגז? למה הכלים יכול

הבא נחשוב ביחד על מקרים נוספים בהם אנחנו יכולים להשתמש בכלים. בנוסף, בארגז  מפגשב

הבא אציג  מפגשהכלים נשאר מקום להוסיף עוד הרבה כלים ושיטות שנלמד בשנה הזאת וב

 ים שדרכם נרכוש את הכלים החדשים."בפניכם את הנושא
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 4 מפגשפתיחת שנה ב' | 

 למורה 

י א.י.ל בשנה מפגשמתמקד בחיבור והכללה של הנושאים והכלים שנלמדו במהלך  גשמפה

  הקודמת ובהצגת הנושאים המרכזיים שיילמדו בשנת הלימודים הנוכחית.

 מפגשעזרים והכנה ל 

  כרטיסיית מפגש עם חבר6נספח : 

  על הלוח אייליכתיבת סדר היום של: 

 לבית הספראיילי מגיע  .1

 חשבוןאיילי משתתף בשיעור  .2

 איילי משחק בהפסקה .3

 איילי משתתף בשיעור שפה .4

 איילי מסיים את יום הלימודים .5

 איילי מכין את שיעורי הבית .6

 איילי נפגש עם חברים .7

 איילי מגיע הביתה בערב .8

 

 מפגשמבנה ה 

 הוצאת מחברת א.י.ל 

 מתי ואיך משתמשים בארגז הכלים של א.י.למפגשהצגת נושא ה : 

  עזור לנו לאורך השנהכיצד ארגז הכלים י –פעילות 

 סיכום 

 

הקודם הכנו ארגז כלים להצלחה והכנסנו לתוכו את כל הכלים והשיטות שלמדנו  מפגש"ב

 י א.י.ל בכיתה א'.מפגשב

 אתם זוכרים מה הוריו של איילי האייל אמרו לו על ארגז הכלים? 

ם שלנו יעזור ומסמרים עוזר לנו לבנות דברים חדשים, כך ארגז הכלי כמו שארגז כלים עם פטיש

כל פעם שניתקל במשימה, קושי או בלנו לבנות את ההצלחה שלנו במהלך שנת הלימודים. 

 נוכל לפתוח את ארגז הכלים ולהוציא משם את הכלי שיעזור לנו. ,אתגר

שכל אחד יכניס את כל מה שיש לו על השולחן לתוך התיק, כך שהשולחן אני מבקשת עכשיו, 

את הכלים שיש בארגז על ותסדרו את ארגז הכלים שלכם בבקשה ו שלכם יהיה ריק ונקי. תוציא
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השולחן בצורה מסודרת. שימו לב שאתם יוצרים הפרדה בין הכלים שלכם והכלים של החבר 

 שלידכם כדי שלא תתבלבלו.

מתי אנחנו יכולים להשתמש בכלים האלה? בואו נסתכל בסדר היום של איילי ונחשוב ביחד בכל 

 ".הוא יכול להיעזר בארגז הכליםשלב של היום כיצד 

 

 למורה 

 ולאחר מכן לשאול את השאלות הבאות: עם הילדים על סדר היום של איילילעבור ראשית יש 

על שולחנכם, באילו מן הכלים איילי יכול להשתמש כשהוא מגיע שפרושים תסתכלו על הכלים "

ול להשתמש בכרטיסיית יפה מאוד! הוא יכ לאפשר לתלמידים להסתכל ולהשיב. לבית הספר?

 .לאפשר לתלמידים להסתכל ולהשיב מי זוכר איך אנו משתמשים בכרטיסייה? התארגנות בוקר.

נכון! בכרטיסייה יש עבודה על פי שלבים. אנחנו קוראים כל שלב ואחרי שביצענו אותו מסמנים 

V." 

איילי ביקש לאחר שיעור חשבון, איילי יצא להפסקה. בזמן ההפסקה הוא שיחק עם חברים. "

מנוני הינשוף שימסור לו את הכדור, אבל נוני לא הקשיב לו ומסר את הכדור לבלה הסנאית. 

 "איילי היה נסער ומבולבל. 

 תסתכלו על הכלים שפרוסים על השולחן שלכם, איזה כלי יכול לעזור לאיילי?"

לבחור את טבלת הרגשונים. הוא יכול להסתכל בטבלה, " לאפשר לתלמידים להסתכל ולהשיב 

  "הרגש שהוא מרגיש ולשתף את נוני הינשוף/המורה או חבר אחר ברגש.

 

לאחר ההפסקה, איילי חזר לכיתה. אני מבקשת ממתנדב שימחיז בפני הכיתה מה עושים "

 "במעבר מההפסקה לכיתה?

 "שיעור שפה. –בסדר יומו של נוני הינשוף  4עכשיו אנחנו בשלב "

תלמידים סיפור חדש שהזכיר לאיילי דבר מה שברצונו לספר בזמן השיעור, המורה הקריאה ל"

לאפשר לתלמידים  "לבלה הסנאית. איזה כלי יכול לעזור לאיילי להתאפק עד לסוף השיעור?

מצוין! תמרור העצור. המוח הוא המפקד והוא שולט על ההתנהגות שלנו ". להסתכל ולהשיב

לדברי המורה, להגיד משהו לחבר, אנחנו כל פעם שאנחנו רוצים לקום, להתפרץ בבזמן השיעור. 

 ".יכולים להוציא מארגז הכלים את תמרור העצור ולשלוט בהתנהגות שלנו

 "האם גם בהפסקות תמרור העצור שימושי? "

 "למישהו יש דוגמא לשתף עם הכיתה?"

עכשיו אני רוצה שכל אחד יחשוב בלב איזה כלי משמש את איילי בסוף יום הלימודים. תחזיקו 

 לוודא שכל הילדים מחזיקים בכרטיסיית התארגנות סיום יום. הכלי הזה ביד.את 

  מי מוכן לבוא ולהציג את הכלי ואיך משתמשים בו בפני הכיתה?

 .)כרטיסיית הכנת שיעורי בית( מי מוכן לבוא ולהציג את הכלי בו נעזרים בהכנת שיעורי בית?
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)כרטיסיית ארגון הקלמר וכרטיסיית  ?מי מוכן לבוא ולהציג מה עושים כשבאים הבייתה בערב

 .ארגון הילקוט(

 דיון 

האם הכלים מתאימים רק ללימודים או שהם גם יכולים לעזור לנו  -מה אתם חושבים "

 "במקרים נוספים?

גם כשאנחנו מתכננים משימות בבית למשל, כשאנו מתארגנים "לסכם את הנקודות שעולות: 

להשתמש בכלים ובשיטות שבארגז. למשל, אפשר  לקראת משחק עם חברים, אנחנו יכולים

 :להתכונן לקראת ביקור של חבר אצלנו בביתלהכין כלי שיעזור לנו 

 להכין לפני שהחבר מגיע?מה אנחנו רוצים לעשות/

 על מה חשוב לנו להקפיד במהלך המשחק?

 מה נעשה בסוף המפגש?

 . "לביםהעליתם נקודות מאוד חשובות ואפשר לסכם אותן בעבודה על פי ש

 למורה 

 עם הילדים:ביחד עליו  ולעבור  6  נספחלחלק לילדים את 

 לקבוע שעת מפגש 

 לסדר את החדר לפני הגעת החבר 

 משחקים בהם אני מוכן לשחק עם חברלהכין מראש את ה 

 רגשוניםלשחק ביחד ובמידת הצורך להשתמש בתמרור עצור או ב 

 לאסוף את המשחקים 

 לסדר את החדר 

 

 ם כלי נוסף להכניס לארגז הכלים!""עכשיו יש לכ

שנה שעברה אספנו הרבה כלים ושיטות שיכולים לשמש אותנו גם בש מפגש"ראינו ה

נתחיל ללמוד נושאים חדשים שיעשירו את הארגז בלימודים, גם בבית וגם עם חברים. השנה 

 שלנו בעוד כלים ושיטות.

 "אקרין לכם עכשיו סרטון שיציג מה מחכה לנו בשנה הזאת. 

https://youtu.be/kaZz9Jn_eY4 

 "לאחר שצפיתם בסרטון, האם נושא מסוים בלט לכם במיוחד? איזה נושא הכי מעניין אתכם?

https://youtu.be/kaZz9Jn_eY4
https://youtu.be/kaZz9Jn_eY4
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 סיכום

נושאים חדשים ומרגשים מחכים לנו בשנה הזאת! אני רוצה שכל אחד יחשוב מה הוא מקווה 

 ו לעשות בשנה הזאת דרך הנושאים שנלמד. כתבו בדף חדש במחברת:שיצליח ללמוד א

 .." י א.י.ל.מפגשי מקווה שבשנה זו ב"אנ 

 ולאחר מכן כתבו/ציירו מה אתם מקווים.

 ם ונתחיל בנושא של מודעות עצמית."הבא של א.י.ל נצלול לתוך הנושאים החדשי מפגשב
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 ב' השנ פתיחת – 1 נושאל נספחים

 האייל : יצירת דמות המחזה של איילי1 – 1 מס' נספח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ת המחזה של נוני הינשוף: יצירת דמו2 – 1 מס' נספח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דף עבודה 'שומרים על הכללים': 3 מס' נספח
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 שֹוְמִרים ַעל ַהְכָלִלים

 

כ  ת א  פ  ת  ש  ית מ  א  נ  ס  ה ה  ל  ב    ה. יש  ג  ר  יא מ  ה   יְךה א  ת  ת ה 

 ם!ר ג  פ  ס  ה ל  צ  י רֹונ  א  ם ש  ל ר  קֹויד ב  ג  ה  ה ל  צ  י רֹונ  א  

 ה?ש  ע  ה א  מ  

 

 

 

 

 

 

ס  ת  ף ש  שּונ  ַּי  י ה  נ  ה, נּוצ  בּוק  ת ב  ילּוע  פ  ב    י.יש  ר א  ּופף ב 

 ה.י  ה ה  ם מ  ה  ר ל  פ  ס  א  ש   שּוק  ים ב  ר  ב  ח  ה ה  ק  ס  פ  ה  ן ה  מ  ז  ב  

 ה?ש  ע  ה א  מ  

 

                                                                      

 

 

 

 א.צ  ַּי  ה ש  ת מ  י א  ת  ב  ה  א א  י ל  ת  מ  ַּי  ס  ש  כ  ה ּויר  צ  י י  ת  נ  כ  ה ה  ת  כ  ת ב  ילּוע  פ  ב  

 ב.ת שּוֹוסנ  י ל  ית  צ  א ר  ל  ב ו  צּוע  ס ו  ע  ֹוי כת  ש  ג  ר  ה  

 ה?ש  ע  ה א  מ  

 

 

 
 

 

 : תמונת כף יד4 מס' ספחנ



 
 כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב, המרכז הבינתחומי הרצליה.

146 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 כל הזכויות שמורות ליחידה ללקויות למידה והפרעות קשב, המרכז הבינתחומי הרצליה.

147 

 : כלים משנה א' לארגז כלים5 מס' נספח

 

 

 

 תמרור עצור: 

 

 :טבלת רגשונים
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 :כרטיסיית התארגנות
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                                                               שלבים בכניסה לקבוצה של ילדים משחקים

 : מתקרב לקבוצה 1שלב 

 : בודק במה הם משחקים2שלב 

 ממתין שיסתיים הסבב )למשל בקלפים( או ממתין שיהיה רגע שקט )למשל: במשחקי כדור( :3שלב 

 שחק?"מביט בעיניים לאחד החברים בקבוצה, מחייך ושואל "אפשר להצטרף למ :4שלב 

 אם  הסכימו שאצטרף, מצטרף בשמחה למשחק  :5שלב 
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 עם חבר כרטיסיית מפגש: 6 מס' נספח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בּוע   קָׂ ת ל  ׁש ְׁשע   ִמְפּגָׂ

ֵדר ֶחֶדר ֶאת ְלס    ה 

ֲחִקים ְלהֹוִציא  ְמש 

ֵחק ד ְלש  י ח   .ב 

ת צֶֹּרְך ְבִמד  ֵמׁש ה  ְמרּור ְלִהְׁשת  צּור ְבת   עָׂ
 .ברגשונים אֹו

ִקים ֶאת ֶלֱאסֹּף ִמְשחָׂ  ה 

ֵדר  ֶחֶדרה   ֶאת ְלס 

גָּש פְּ ם מִּ ר עִּ בֵּ  חָּ
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 מכתב להורים: 7 מס' נספח

 

 

 יחידת פתיחה שנה ב'

 להורי התלמידים שלום רב,

ב', ממשיכה את פעילותה -, שכבות א'( לבתי הספר היסודייםל.י.אהצליח )לכול יני אתכנית 

סות למרכיבים הינה קידום תפקוד לימודי תוך התייח ל.י.אתכנית  מטרת העל של בכיתתנו.

  חברתיים.-רגשיים

 

עד כה כנית שנצבר מהפעלת התעל הניסיון המחקרית,  כנית מבוססת על הידע הקיים בספרותהת

. התכנית פותחה על ידי היחידה ללקויות למידה את התכנית ממצאי המחקר המלווהועל 

יתוף פעולה מופעלת בתמיכת עיריית הרצליה תוך שו מרכז הבינתחומי הרצליהב הפרעות קשבו

 משרד החינוך. עם

ב ותכניה מועברים על ידי מחנכת הכיתה. צוות בית -לכלל תלמידי כיתות א התכנית מיועדת

ל תהליכי עהמסייעים לו להעמיק את הידע ההתפתחותי  הספר עובר השתלמויות, הדרכה וליווי

 . למידה וקשב בקרב תלמידים

תפקוד לימודי, יחסים  –ם זה בזה התכנית מתמקדת בשלושה תחומים מרכזיים השזורי

 בינאישיים ומצב רוח.

במודעות עצמית תוך דגש על תהליכי למידה התלמידים  יעסקו של התכנית שנייהשנה הב

ותפקודים לימודיים. לצורך כך יבחנו את היכולות והחוזקות האישיות שלהם לצד החולשות 

ת ההתמודדות עם האתגרים הללו; שימת דגש על חיזוק יכולוהאתגרים העומדים בפניהם, תוך 

ילמדו כיצד לזהות רגשות ולאמוד את עוצמתם ויתרגלו טכניקות לוויסות עצמי במהלך ביצוע 

מטלות לימודיות ומצבים חברתיים; ילמדו זיכרון עבודה מה הוא, ואת חשיבותן של הוראות, 

תפקוד עצמאי בלמידה  ויחזקו מיומנויות לשיפור הבנתן. כמו כן ילמדו מיומנויות שנועדו לקדם

 וירכשו כלים לפתרון בעיות שכיחות בחיי היומיום בבית הספר.

רצף עבודה בין בדומה לשנה הקודמת, מעורבותכם בתהליך הלמידה מרכזית ביותר. חשוב לבסס 

. נבקשכם לסייע לילדכם לתרגל את המיומנויות שילמדו בבית בביתלמתרחש המתרחש בכיתה 

 ו ויהפכו לחלק ממכלול המיומנויות שברשותם. הספר במטרה שאלו יוטמע

של כל נושא תקבלו מכתב הכולל הסבר על התכנים  התכנית תילמד בכיתה לפי נושאים. בפתחו

 עבודה בבית. להמשך הכוונה כן ים ומפגשב שיועברוהמרכזיים 

 

 שיתוף הפעולה שלכם משמעותי להצלחת התהליך!

 בברכת שנת עשייה מוצלחת,

 מנהלת בית הספר                                                                                      מחנכת הכיתה                 


